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 2 (015) أبواب الصالة-الرتمذيسنن 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته.السالم 
 سم.

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين.

ياه تعالى:  قال اإلمام الترمذي رحمنا هللا وا 
دثنا وكيع حقال حدثنا محمود بن غيالن  رد بين األذان واإلقامةباب ما جاء في أن الدعاء ال ي  "

وية بن عن أبي إياس معا يوعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد العم
 الالدعاء » -صلى هللا عليه وسلم-قال قال رسول هللا رضي هللا عنه قرة عن أنس بن مالك 
ق اسن وقد رواه أبو إسحقال أبو عيسى حديث أنس حديث ح «يرد بين األذان واإلقامة

 ."مثل هذا -صلى هللا عليه وسلم-اني عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي دالهم  
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه

 أجمعين، أما بعد:
يعني  "ال يرد بين األذان واإلقامة ما جاء في أن الدعاء"فيقول المؤلف رحمه هللا تعالى باب 

إجابة الدعاء لها أسباب ولها موانع لها أسباب ولها موانع فإذا توافرت األسباب وانتفت الموانع 
من الشر أعظم مما دعا به أو  فال بد أن ُيجاب بإحدى ثالث إما أن يجاب بما دعا أو ُيدَفع عنه

]سورة  {اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكمْ }د أنه يجاب له ويوفر له الثواب يوم القيامة المقصو  يدَّخر
ال فقد تتوافر األسباب ويوَجد مانع من  [60غافر: هذا إذا توافرت األسباب وانتفت الموانع وا 

الموانع ثم ال تجاب الدعوة وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء هذه كلها 
أسباب يا رب يا رب والدعاء بوصف الربوبية يا رب يا رب يقول أهل العلم أنه من أسباب 

ى يستجاب له وجد المانع مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وُغِذَي بالحرام فأن   اإلجابة لكن
أو أنى يستجاب لذلك نسأل هللا العافية إذا وجد المانع فإذا توافرت األسباب التي منها تحيُّن 

ن أوقات اإلجابة الثلث األخير من الليل وقت النزول اإللهي وبين األذان أوقات اإلجابة تحيُّ 
اإلقامة وساعة الجمعة المعروفة وليلة القدر ومواطن جاءت بها النصوص ومنها هذا ال يرد بين و 

بن  "وعبد الرزاق"هو ابن الجراح  "حدثنا محمود بن غيالن قال حدثنا وكيع"األذان واإلقامة قال 
بن دكيم وأبو نعيم الفضل  "وأبو نعيم"محمد بن عبد هللا الزبيري الكوفي ثقة  "وأبو أحمد"همام 

قالوا حدثنا "وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم أربعة  ؟قالوا يعني كم ..ثقة حافظ قال حدثنا
الحواري البصري زيد بن  "يم   عن زيد الع  "الثوري يجتمعون في الرواية عن سفيان  "سفيان

دته قه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي على عاضعيف ضعيف عند أهل العلم وث  
رحمه هللا في توثيق مثله وثق ثلة من الرواة جماهير أهل العلم على ضعفهم زيد العمي واإلفريقي 
وابن لهيعة وشهر بن حوشب مجموعة من الرواة الذين جمهور أهل العلم على تضعيفهم يوثقهم 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ذا كان الترمذي رحم ه هللا الشيخ رحمه هللا ألنه متساهل متساهل في التوثيق واسع الخطو فيه وا 
بل  !تعالى موصوف بالتساهل فماذا عن أحمد شاكر الذي يرى أن تصحيح الترمذي معتَبر

يذهب إلى أبعد من ذلك بل إن تصحيحه توثيق لرواته إذا قال هذا حديث حسن صحيح معناه 
هذا ما قاله أحد ألن  ،كل الرواة الذي نقل عنهم الحديث بواسطتهم كلهم ثقات هذا ما قاله أحد

الترمذي يصحح بالمجموع ما يصحح باألفراد يعني إذا صحح مثل هذا الحديث حديث حسن 
بذلك أنه  بما ورد في الباب غيره وال يعني صحيح ال يعني أنه يصححه بمفرده بل بالمجموع

ي هذا أن عي الشيخ أحمد شاكر رحمه هللا وال يعنصحيح لذاته ليكون رواته كلهم ثقات كما يدَّ 
الشيخ أحمد شاكر ال يعتد بقوله أو ليس من أهل الحديث ال، يعني بالنسبة للمعاصرين إمام 
يعني تنبَّه ألمور وقضايا من دقائق هذا الفن لم يتنبه لها أحد يعني بعد الذهب وابن حجر تنبه 

العلم قلدوه  ألشياء ووفِ ق لسلوك هذا الطريق وهذا المنهج لكن هو بشر يكفيه أن فئام من طالب
ذا كان األمر بالنسبة للشيخ رحمه هللا فماذا عن محدث  في هذا وأحبوا الحديث من أجله وا 

الذي بعث الحديث وجدد الحديث جدد علم الحديث من جديد وال يعني  رحمه هللا العصر األلباني
العلم  لكن مقل ومستكثر ممن ينتسب إلى ،يهتمون  ،أن غيرهم من العلماء ال يهتمون بالحديث

من انصرف عن الحديث بالكلية واكتفى بعلوم أخرى ومنهم وهو يفتي يعرف الحالل والحرام من 
خالل كتب الفقه لكن ليست لديه عناية بالحديث ومن أهل العلم من له عناية قوية بالفقه وله 

ا دراية في الحديث لكن ما يصلون إلى مثل ما وصل إليه الشيخ ناصر رحمه هللا الذي أيض  
مكث أكثر من ستين سنة يعاني علم الحديث فقط وتفرغ له وأعطاه نفسه بالكلية فال شك أن 
ن وصف بما  ن قلنا أنه متساهل واأللباني وا  الشيخ أحمد شاكر رحمة هللا عليه على خير كثير وا 

ي عن أبي إياس عن زيد العم   "وصف إال أنه يبقى إمام في هذا الفن رحمة هللا على الجميع 
زني البصري ثقة عالم من رجال معاوية بن قرة عن أبي إياس معاوية بن قرة المُ  "بن قرة معاوية

 "«الدعاء ال يرد»" -صلى هللا عليه وسلم-عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا "الكتب الستة 
وال شك أن تحري مثل  "«بين األذان واإلقامة"» «مستجابالدعاء »بل يقبل وفي بعض الروايات 

هذا الوقت من األسباب النافعة في قبول الدعوة ما لم يوجد مانع فينتبه اإلنسان إلى انتفاء الموانع 
صحيح  "قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح"أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة 

وأبو داود  هذه ال توجد في بعض النسخ لكنها مثبتة في أكثر من نسخة والحديث أخرجه أحمد
عن بريد بن "السبيعي الهمداني  "وقد رواه أبو إسحاق"والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان 

فهذه  "-صلى هللا عليه وسلم-عن أنس عن النبي "البصري وهو ثقة من الرابعة  "أبي مريم
النسائي رواه متابعة جيدة لحديث الباب متابعة جيدة لحديث الباب يرتقي بها إلى الصحيح لغيره 

 وابن خزيمة وابن حبان.
 سم.
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 4 (015) أبواب الصالة-الرتمذيسنن 

 عفا هللا عنك.
 قال رحمه هللا تعالى:

 باب ما جاء كم فرض هللا على عباده من الصلوات "
ن أنس حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري ع

ه الصالة ليلة أسري ب -لملى هللا عليه وسص-بن مالك رضي هللا عنه قال فرضت على النبي 
ن لك بهخمسين ثم نقصت حتى جعلت خمس   ل القول لدي وا  ذا ا ثم نودي يا محمد إنه ال يبدَّ

ي الخمس خمسين قال وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد هللا وأبي قتادة وأب
ذر ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح 

 غريب."
باب ما جاء كم فرض  "باب ما جاء كم فرض هللا على عباده من الصلوات"قال رحمه هللا تعالى 

حدثنا محمد بن يحيى "هللا كم مضافة إلى الجملة فرض هللا على عباده من الصلوات قال 
محمد بن يحيى النيسابوري عن  "النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري 

معمر بن راشد  "أخبرنا معمر عن الزهري "عبد الرزاق وهو ابن همام راوي الحديث السابق قال 
عن أنس بن مالك قال فرضت على "عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب اإلمام المعروف 

ُيطَلق الفرض ويراد به اإليجاب المتأكِ د ويطلق ويراد به التقدير  "-صلى هللا عليه وسلم-النبي 
ذا ق الوا في حديث عائشة أول ما فرضت الصالة ركعتين الحنفية يقولون أوجبت ألن عندهم وا 

 -صلى هللا عليه وسلم-فرضت على النبي "درت وهنا أوجبت القصر واجب وغيرهم يقولون قُ 
وهذا جزء من حديث اإلسراء الطويل المخرَّج في الصحيحين  "ليلة أسري به الصلوات خمسين

ا بسبب موسى عليه السالم لما نزل بفرضها هذا العدد ا خمس  خمس   "نقصتخمسين ثم "وغيرهما 
خمسين التقى بموسى عليه السالم فقال له سل ربك التخفيف فإن أمتك ال تطيق ذلك تصوروا 
وضع الناس لو كانت الصلوات خمسين في أربع وعشرين ساعة يمكن تستوعب الوقت كله 

حتى جعلت "السالم وهذا من نصحه ثم مازال النقص  واألمة ال تطيق هذا كما قال موسى عليه
ل القول لدي"يعني خالص انتهى  "ثم نودي يا محمد اخمس   يعني ثبتت على خمس  "إنه ال ي بدَّ

ن لك بهذه ألن بعض النسخ بهذا  ن لك بهذه الخمس خمسين"فال يبدل القول لدي وا  بهذه  "وا 
هذا الحديث من يقول إنه ال فرض وال الخمس من حيث العدد خمسين من حيث األجر يستدل ب

ن رسولك أخبر  واجب في الصلوات غير الخمس ويدل له حديث ضمام حديث األعرابي قال وا 
ال إال أن تطوع  ،قال ال، إال أن تطَّوع ؟أنه قد فرض هللا عليك خمس صلوات فهل علي غيرها

ا يقوله أبو عوانة وغيره فال فرض لصالة سادسة كالوتر فيما يقوله الحنفية وصالة الكسوف كم
سجدة التالوة عند من يقول إنها صالة وبعض الصلوات التي قال بعض أهل العلم بوجوبها ومنها 

عاَرض بها األدلة العامة يستدل بهذا على أنها ليست بواجبة على كل حال األدلة الخاصة ال يُ 
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

الفعل أو قبل التمكن فمتى قويت األدلة الخاصة نهضت على التخصيص وعلى جواز النسخ قبل 
نوا من فعل الخمسين أو لم يتمكنوا  ؟من الفعل النسخ الفرض خمسين ثم نسخ إلى خمس فهل تمكَّ

بلغه ذلك ألنه لم يتمكن من  -عليه الصالة والسالم-قبل النسخ النبي  ما تمكنوا ما بلغهم أصال  
علم لكن أكثر أهل العلم على الفعل ومسألة النسخ قبل التمكن من الفعل مسألة خالفية بين أهل ال

عند  "وفي الباب عن عبادة بن الصامت"جوازها ومن أوضح أدلتها هذا الحديث قال رحمه هللا 
كذلك في البخاري  "وأبي ذر"في الصحيحين  "وطلحة بن عبيد هللا"في المسند والنسائي  أحمد

وأبي "في الصحيحين  "ومالك بن صعصعة"يقول الشارح ينظر من أخرجه  "وأبي قتادة"ومسلم 
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن "ا ينظر من أخرجه فيما قاله الشارح أيض   "سعيد الخدري 
 ا أحمد والنسائي.وأخرجه الشيخان في قصة اإلسراء المطولة وأخرجه أيض   "صحيح غريب

 سم.
 عفا هللا عنك.

 قال رحمه هللا تعالى:
لي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس حدثنا ع"

صلى هللا -عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا 
كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر  الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة»قال  -عليه وسلم

 حديث أبي هريرة حديث حسن قال وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة األسيدي قال أبو عيسى
 ."«صحيح

جاء في فضلها أحاديث كثيرة وال  "باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس"يقول رحمه هللا تعالى 
وما تقرب إليَّ عبدي بأفضل مما افترضت »شك أنها أفضل الصلوات ألنها أوجب الصلوات 

فالفرائض أفضل من النوافل والخمس أفضل من غيرها ولو قيل بوجوبها ألنها هي الركن  «عليه
من أركان اإلسالم الصالة التي هي ركن اإلسالم األعظم يراد بها الصلوات الخمس وما قيل 

ن أثم تاركها إنما الذي يُ  ختلف بوجوبه من صالة العيد أو الوتر أو الكسوف ليست هي الركن وا 
ا بباب أحدكم ينغمس فيه كل يوم خمس مرات لو أن نهر  »كه هي الصلوات الخمس في كفر تار 

يعني الذي يغتسل في اليوم خمس مرات يبقى من الوسخ عليه شيء؟  «هل يبق من درنه شيء؟!
في هذا  ؟ال يبقى عليه شيء إذا كان يغتسل مرة واحدة يزيل الدرن والوسخ فكيف بخمس مرات

ر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن "الحديث يقول المؤلف رحمه هللا تعالى  حدثنا علي بن ح ج 
 :قال -صلى هللا عليه وسلم-العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول هللا 

والجمعة إلى »"الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الصلوات الخمس  «"الصلوات الخمس»
 «والعمرة إلى العمرة»وجاء في بعض األحاديث  «ورمضان إلى رمضان»زاد مسلم  "«الجمعة

ما اجتنبت » ما لم تغش الكبائر "«ما لم تغش الكبائر»"يعني من الذنوب  "«كفارات لما بينهن»"
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 6 (015) أبواب الصالة-الرتمذيسنن 

ألن الكبائر ال يكفرها غير التوبة عند عامة أهل السنة أو رحمة أرحم  ؛في رواية مسلم «الكبائر
َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَِلَك ِلَمن }ن الكبائر تحت المشيئة وهي داخلة أل ؛الراحمين التي وسعت كل شيء

للخطر  إلنسان الذي يرتكب الكبائر معرَّضفهي تحت المشيئة لكن ا [48]سورة النساء: {يََشاءُ 
ا به إال التوبة إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ا مجزوم  فال يكفرها يعني تكفير  

ن شاء  يشاء ومن ذلك الكبائر فكون اإلنسان على خطر وتحت المشيئة إن شاء هللا غفر له وا 
ك الوقت قبل الفوات فرِ ط ويرتكب الكبائر وال يغتنم الصحة بتوبة نصوح ويتدار عذبه ال يعني أنه يُ 

ن شاء عذبكاعتماد    ؟ا على المشيئة لماذا تترك نفسك في هذا الخطر الذي إن شاء غفر لك وا 
ونقل ابن عبد البر اإلجماع على ذلك عند أهل العلم أنه ال يجزم بتكفيرها إال بالتوبة حقوق العباد 

ن كانت يسيرة معلوم أنها من الديوان الذي ال يغفر ألنهاأيض   مبنية على المشاحة بخالف  ا وا 
 حقوق هللا جل وعال.

 طالب: ........
كذلك من الصغائر عامة أهل  «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوَم ولدته أمه»نعم 

 العلم على أن المكفَّر في هذا الصغائر.
 طالب: ........

 وش فيه؟ 
 طالب: ........

 كيف؟ 
 طالب: ........

كفارات الحدود كفارات وأي توبة أعظم من أن يقدم اإلنسان نفسه ليقام عليه الحد نعم الحدود 
وعلى كل حال كما جاء في الحديث هذه مستثناة الحد كفارات الحدود كفارات جاء في حديث 
ن قواه بعضهم أن النبي  -عبادة وغيره كفارات يبقى أنه جاء في حديث ضعيف عند الجمهور وا 

سأل المغفرة لعموم الحاج حتى المظالم في يوم عرفة فلم ُيَجب ثم في ليلة  -عليه الصالة والسالم
ما لم » جمع قبيل انتهاء الوقت وقبيل طلوع الفجر أجيب في المظالم لكن هذا الحديث ضعيف

فدل على أن من الذنوب ما هي كبائر وما هي صغائر  «ما اجتنبت الكبائر» «تغش الكبائر
 [31]سورة النساء: {إِن تَْجتَنِبُواْ َكبَآئَِر َما تُْنَهْوَن َعْنهُ }وهنا يقول  «اجتنبوا السبع الموبقات»

ووجود الكبائر يدل على قسيم ولو لم يذكر وهو ما عرف عند أهل العلم بالصغائر يفرِ ق أهل 
 العلم بين الكبائر والصغائر بأن الكبائر ما ُرتِ ب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في اآلخرة أو لعن

 "وفي الباب عن جابر"أو نفي إيمان أو ال يدخل أو دخل النار هذا ضابط الكبيرة قال رحمه هللا 
قال أبو "عند أحمد في المسند  "وحنظلة األسيدي"في الصحيحين  "وأنس"مخرج عند مسلم 

أخرجه مسلم يبقى النظر في الصلوات التي تكفِ ر  "عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
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ؤدى على الوجه الشرعي هي العبادات لجمعة والعمرة ورمضان هي العبادات التي تُ الذنوب وا
التي تؤدى على الوجه الشرعي أما الصالة التي ال تترتب عليها آثارها ولم يخرج صاحبها بشيء 

أو الربع أو ما أشبه ذلك هذه يقول شيخ اإلسالم إن كفرت  من أجرها أو بشيء قليل كالعشر مثال  
نفسها فحسن ال يعتمد اإلنسان على مثل هذا الوعد ويأتي إلى المسجد ويحضر الصلوات الخمس 

إِنَّ الصَّالةَ تَْنَهى َعِن }ولذلك هللا جل وعال يقول  سجد بل عليه أن يعتني بصالتهوقلبه خارج الم

ا من المسلمين يصلون صالة ال تنهاهم عن ونجد كثير   [45]سورة العنكبوت: {رِ اْلفَْحَشاِء َواْلُمنكَ 
يَاُم }الفحشاء والمنكر لماذا؟ ألنها لم تؤدَّ على الوجه الشرعي  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ُكتَِب َعلَْيُكُم الص ِ

تجد اإلنسان يصوم وال يتقي  [183]سورة البقرة: {َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُونَ 
َل فِي }دي على الوجه المشروع يرتكب محرمات ويترك واجبات لماذا؟ ألن الصيام ما أُ  فََمن تَعَجَّ

َر فاَل إِثَْم َعلَْيِه ِلَمِن اتَّقَى ه فالحج الذي ليس في [203]سورة البقرة: {يَْوَمْيِن فاَلَ إِثَْم َعلَْيِه َوَمن تَأَخَّ
من حج فلم »تقوى ال يرفع اإلثم فال إثم عليه الذي ال يتقي سواء تعجل أو تأخر إثمه علي باقي 

 رجع بذنوبه. ؟لكن ماذا عنه إذا رفث أو فسق «يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوَم ولدته أمه
 سم.

 "عفا هللا عنك.
 قال رحمه هللا تعالى:

 عن نافعباب ما جاء في فضل الجماعة حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد هللا بن عمر 
صالة الجماعة » -لى هللا عليه وسلمص-عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا 
قال وفي الباب عن عبد هللا بن مسعود  «تفضل على صالة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة

بن ن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث اوأبي بن كعب ومعاذ ب
 -ه وسلمصلى هللا علي-عمر حديث حسن صحيح وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي 

قال أبو عيسى  «تفضل صالة الجميع على صالة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة»أنه قال 
إال ابن عمر  «خمس وعشرين»لوا إنما قا -لى هللا عليه وسلمص-وعامة من روى عن النبي 

لك ا إسحاق بن موسى األنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مانثحد «بسبع وعشرين»فإنه قال 
- ب عن أبيه عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللاعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيَّ 

صالته وحده بخمس ة الرجل في الجماعة تزيد على إن صال»قال  -صلى هللا عليه وسلم
ا  قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح." «وعشرين جزء 

فيما تشرع له الجماعة كالصلوات  "باب ما جاء في فضل الجماعة" :يقول رحمه هللا تعالى
الخمس والعيد والكسوف والجمعة من باب أولى ألنها ال تصح إال في جماعة الجمعة على 
صفتها ال تصح إال جماعة كما سيأتي بعض النوافل تصلى جماعة من غير التزام بها لو اجتمع 

ما يدل عليه قال رحمه هللا  ا من غير التزام لهذا فقد جاءمجموعة صلوا صالة الليل وأوتروا جميع  
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حدثنا عبدة عن عبيد هللا بن عمر عن "قال  "حدثنا هناد"قال  "باب ما جاء في فضل الجماعة"
يعني  "«صالة الجماعة تفضل» -صلى هللا عليه وسلم-نافع عن ابن عمر قال قال رسول هللا 

ن كان منفرد   "«على صالة الرجل وحده»"تزيد في ثوابها  ا إال أنه نكرة معرفة لفظ  ا وحده حال وا 
 معنى.

ااااااااااااا  ا فاعتقااااااااااااادوالحاااااااااااااال إن ُعااااااااااااارِ ف لفظ 
 

 تنكياااااااااااااااره معناااااااااااااااى كوحااااااااااااااادك اجتهاااااااااااااااد 
جاء في بعض  «بسبع وعشرين درجة»ا ا وهنا على صالة الرجل وحده منفرد  يعني منفرد   

كل هذه  «صالة  » وجاء في بعضها  «اضعف  »على ما سيأتي وجاء في بعضها  «اجزء  » الروايات
عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن  "وفي الباب عن عبد هللا بن مسعود"جاءت بها الروايات قال 

ومعاذ بن "عند اإلمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان  "وأبي بن كعب"ماجه 
في الصحيحين وأبي داود  "وأبي هريرة"عند البخاري  "وأبي سعيد"عند البزار والطبراني  "جبل

 "قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح"عند الدارقطني  "وأنس"وابن ماجه 
وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن "رج في الصحيحين قال وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم مخ

تفضل صالة الجميع على صالة الرجل وحده بسبع »أنه قال  -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
إنما قالوا  -صلى هللا عليه وسلم-قال أبو عيسى وعامة من روى عن النبي  «وعشرين درجة
ولم  "عمر فإنه قال بسبع وعشرين وعشرين إال ابن"يعني على الحكاية بخمس  "خمس وعشرين

يختلف عليه في ذلك إال ما وقع عند عبد الرزاق من طريق عبد هللا بن عمر الُعَمري وهو 
ضعيف عن نافع فقال فيه خمس وعشرون خمس وعشرين كرواية األكثر لكن هذا الطريق 

حدثنا " :ضعيف فيبقى أنه لم يثبت عن ابن عمر إال بهذا العدد سبع وعشرين قال رحمه هللا
حدثنا مالك عن ابن " قالبن عيسى القزاز  "معن   حدثنا" قال "إسحاق بن موسى األنصاري 
إن »قال  -صلى هللا عليه وسلم-ب عن أبي هريرة أن رسول هللا شهاب عن سعيد بن المسيَّ 

ا في حديث ابن جزء   "«اصالة الرجل في الجماعة تزيد على صالته وحده بخمسة وعشرين جزء  
قال أبو عيسى هذا حديث "ا كما أشرنا سابق   «صالة»وجاء  «اضعف  »ا وجاء أيض   «درجة»عمر 

ا في الصحيحين يعني الخمس والعشرين والسبع والعشرين كلها مخرجة وهو أيض   "حسن صحيح
في الصحيحين وغيرهما كلها صحيحة ما فيها إشكال يختلف أهل العلم في الترجيح بين الخمس 

لعشرين فقال بعضهم خمس وعشرين أرجح لكثرة رواتها رواها جمع من والعشرين والسبع وا
د بها ابن عمر ومنهم من قال ال، رواية السبع والعشرين أرجح الصحابة بينما السبع والعشرين تفر  

ألنها تضمنت المزيد والزيادة من الثقة مقبولة على الجادة عند أهل العلم لكن يبقى هل الزيادة في 
تعد زيادة ثقة؟ لماذا؟ ألنه حرف واحد كلمة واحدة رويت على وجه ورويت عن  مثل هذه الصورة

وجه آخر فال يقال إن هذه زيادة يعني لو جاءت الدرجتان منفصلتان عن الخمس والعشرين قلنا 



 

 

 

 

 

9  
9 

 9 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

زيادة ثقة فمثل هذا ال يقال فيه زيادة ثقة لكن أهل العلم يرون أن الجمع ممكن بإلغاء مفهوم العدد 
من الحديثين سواء قلنا خمس وعشرين أو سبع وعشرين الترغيب في صالة الجماعة  إنما يراد

ُأخبر بالخمس والعشرين ثم زيد على  -عليه الصالة والسالم-والعدد ال مفهوم له وقيل أن النبي 
الترغيب في صالة الجماعة ومنهم من قال أن في من هللا جل وعال وزيادة  ذلك درجتين فضال  

يختلف باختالف أحوال المصلين فبعض المصلين جماعة يحصل على سبع هذا االختالف 
وعشرين وبعض المصلين يحصل على خمس وعشرين فاألعلم األخشع له سبع وعشرون ومن 
كانت حاله بضد ذلك له خمس وعشرون ومنهم من قال السبع والعشرون للبعيد من المسجد 

والعشرين لمدرك الجماعة لمدرك الصالة والخمس والعشرون للقريب منه ومنهم من قال السبع 
كلها مع الجماعة والخمس والعشرين لمدرك بعضها وقيل غير ذلك أقوال لكن على كل حال هذا 
الحديث يدل داللة ظاهرة واضحة على فضل الجماعة صالة الجماعة على صالة الفذ وأنه لو 

ف يفرَّط بصالة الجماعة صلى هذه الصالة سبع وعشرين مرة ما أدرك فضل صالة الجماعة فكي
مع سماع مثل هذا؟! بعض الناس تشق عليه سجدة التالوة يقرأ القرآن طيب ما فيه إشكال لكن 
إذا جاءت سجدة التالوة شقت عليه فكيف يفرِ ط بمثل هذه المضاعفات الكثيرة أنه لو فاتته صالة 

ركه مع الجماعة وبهذا الجماعة ثم صلى هذه الصالة سبع وعشرين مرة ما أدرك الفضل الذي يد
فكيف  الحديث يستدل من يقول بعدم وجوب صالة الجماعة لماذا؟ ألنه أثبت لصالة الفذ فضال  

ُيثبت له الفضل وقد ارتكب المحرَّم استدل بهذا الحديث من يرى أن صالة الجماعة غير واجبة 
هذه عمدة من يرى عدم وجوب صالة الجماعة هذا الحديث برواياته لكن كون الشيء واجب ال 

ثم يعني أن ترك هذا الواجب وترتب اإلثم عليه أن يُ  نفى عنه الفضل بالكلية له أجر صالة وا 
فريطه بالجماعة ثابت عليه والجهة منفكة هو صلى صالة يؤجر عليها صحيحة مجزئة مسقطة ت

ا إثم التفريط بالجماعة للطلب وفيها فضل عظيم لكن القدر الزائد للجماعة من الفضل وعليه أيض  
 على ما سيأتي في الباب الالحق في الباب الذي يليه ماذا يقول المؤلف؟ 

 "عفا هللا عنك.
 ه هللا تعالى:قال رحم

باب ما جاء فيمن يسمع النداء فال يجيب حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن 
لقد »قال  -صلى هللا عليه وسلم-يزيد بن األصم عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي 

هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصالة فتقام ثم أحرق على أقوام ال 
قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد هللا بن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس  «يشهدون الصالة

ومعاذ بن أنس وجابر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن غير 
أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فال صالة  -صلى هللا عليه وسلم-واحد من أصحاب النبي 

العلم هذا على التغليظ والتشديد وال رخصة ألحد في ترك الجماعة إال من  له وقال بعض أهل
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عذر قال مجاهد وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ال يشهد جمعة وال 
جماعة قال هو في النار قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد قال 

 ا بها."ا بحقها وتهاون  الجمعة رغبة عنها واستخفاف  ومعنى الحديث أال يشهد الجماعة و 
سماع النداء له أثر في  "باب ما جاء فيمن يسمع النداء فال يجيب"يقول المؤلف رحمة هللا عليه 

سماع النداء يعفي المصلي من لزوم صالة الجماعة لكن وتعيُّن الجماعة وعدم وجوب الجماعة 
د إلى مِ هواه إذا أراد أال يسمع أغلق الباب والنوافذ وعَ ا لليس معنى أنه يسمع أو ال يسمع تبع  

ال، العبرة بما يسمع فيه األذان على الطبيعة من  ،بعض المكيفات ذات األصوات ويقول ما أسمع
غير أسباب ومن غير موانع يعني ُيسَمع األذان بصوت المؤذن من غير أسباب ترفع الصوت 
كالمكبرات ومن غير موانع من جلبة أصوات سيارات ومكيفات ومصانع فال يجلس اإلنسان في 

في هذا وهذا وجرت العادة قبل وجود هذه مصنع ويقول أنا ال أسمع األذان فالمسألة مفترضة في ن
ُيسَمع لو  ،ا من ثالثةالمكبرات وقبل وجود هذه المؤثرات أن األذان يسمع من كيلوين وأحيان  

رنا الجو هادئ ما فيه أصوات وال جلبة سيارات ومكيفات ومصانع ُيسَمع وأيض   ا بدون تصوَّ
منتفية يسمع من بعيد يسمع من شمال  مكبرات ومن انتبه ألذان الصبح باعتبار أن هذه الموانع

البلد يسمع يمكن من عشرة كيلو لكن بالمكبِ ر على كل حال اإلنسان ينظر إلى هذه المسألة على 
أنها دين دين يتدين به هلل جل وعال يتدين لمن له بالمرصاد لمن يسمع السر وأخفى لمن يعلم ما 

ت ما أسمع تضحك على َمن؟! فال بد من في الظمائر أنت إذا أغلقت الباب وشغلت المكيف وقل
همَّ أن يحرِ ق بيوت المتخلفين عن  -عليه الصالة والسالم-النظر إلى هذه المسألة بعناية النبي 

صالة الجماعة بالنار والمسألة ليست بالسهلة حتى قال جمع من أهل العلم أن الجماعة شرط 
باب ما جاء "قال رحمه هللا  ،سيأتيو  «من سمع النداء فلم يجب فال صالة له»لصحة الصالة 

رجل أعمى والمدينة كثيرة الهوام وليس له قائد يالئمه ابن أم مكتوم  "فيمن يسمع النداء فال يجيب
أتسمع »فأذن له فلما انصرف دعاه فقال  -عليه الصالة والسالم-جاء يستأذن من النبي 

أعمى بعيد عن  «رخصة أجب ال أجد لك رخصة أجب ال أجد لك»قال نعم قال  «النداء؟
قد  «أجب ال أجد لك رخصة»المسجد والمدينة فيها هوام فيها أودية وليس له قائد يالئمه قال 

لما جاءه عتبان وقد أنكر بصره عتبان بن مالك  -عليه الصالة والسالم-يقول قائل أن النبي 
وهو  -الة والسالمعليه الص-وهو في المدينة دعاه ليصلي في مكان يتخذه مصلى فأجابه النبي 

محمول على أن عتبان ال يسمع النداء وبيته قريب من ُقباء يعني يعني في المسافة ال أعني في 
أو أرسل إليه من  -عليه الصالة والسالم-واقعه في بني مالك بن عوف حينما استصرخه النبي 

ال فحديث ابن أم مكتو  م صريح في الباب يدعوه فخرج عجال المقصود أنه بعيد ال يسمع النداء وا 
حدثنا وكيع عن جعفر بن قال  حدثنا هناد"أن من يسمع النداء تلزمه اإلجابة قال رحمه هللا 

 «لقد هممت»قال  -صلى هللا عليه وسلم-عن يزيد بن األصم عن أبي هريرة عن النبي  برقان
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ر تقدره وهللا لقد هممت  "«لقد هممت»"هذا في الصحيحين  الالم واقعة في جواب قسم مقدَّ
 وهممت من الهم والعزم وقيل دونه كما يدل على ذلك ما جاء في نظم مراتب القصد.

 مراتاااااااب القصاااااااد خماااااااس هااااااااجس ذكاااااااروا
 

 الااااااااااااانفس فاساااااااااااااتمعافخااااااااااااااطر فحاااااااااااااديث  
 يلياااااااااااااااه هااااااااااااااام فعااااااااااااااازم كلهاااااااااااااااا رفعااااااااااااااات 

 
 إال األخيااااااااااار ففياااااااااااه األخاااااااااااذ قاااااااااااد وقعاااااااااااا 

هم أن يحرِ ق وال يهم إال بما يجوز له فعله ال يهم إال بما يجوز  -عليه الصالة والسالم-والنبي  
جمع فتى أي جماعة من الشبان أو خدمي أو غلماني  "«هممت أن آمر فتيتي»"له فعله 

ز م فتيتي أن يجمعوا»" ز م الحطب ثم آمر بالصالة »"جمع ُحْزمة وهو ما يربط بالحبل  "«ح  ح 
فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم ح ز م الحطب إلى قوم ال  ثم آمر رجال  »"في الصحيح  "«فتقام

ثم آمر بالصالة فتقام ثم أحرق على أقوام ال »"قال  "«يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم
في  "«على أقوام على ال يشهدون الصالة»"رِ ق بالتشديد مبالغة في ذلك أح "«يشهدون الصالة
يعني ال أنهم يتركون الصالة بالكلية فأحرقها  «ا يصلون في بيوتهمثم آتي قوم  »رواية أبي داود 

عليهم األمر ليس بالسهل ترك الجماعة ليس باألمر اليسير نسأل هللا السالمة والعافية وله 
عقوبات ألن من تساهل بالجماعة تساهل بالصالة بعضهم يقول هذا خاص بالمنافقين في رواية 

يصلون إذا غابوا عن أعين الناس يراؤون والمنافقون ال  «ا يصلون في بيوتهمقوم  »أبي داود 
قد كف  -عليه الصالة والسالم-الناس في صالتهم لكن إذا غابوا عن الناس ال يصلون والنبي 

ا يقتل أصحابه فليست ا السبب في ذلك لئال يتحدث الناس أن محمد  عن عقوبة المنافقين مبين  
نما هي لقوم يصلون لكن في بيوتهم وال يشهد ا ما ون الجماعة قالوا لو كان هذا واجب  للمنافقين وا 

الصالة وراح يحرق البيوت نعم يترك لمصلحة راجحة  -عليه الصالة والسالم-ترك النبي 
ا لحرق عليهم ولما ويصلي بمن معه فالجماعة حاصلة بعضهم يقول لو كان هذا التحريق الزم  

لئال يصل تصل العقوبة إلى  -عليه الصالة والسالم-تركه ُعرف أنه غير الزم تركه لعلة بيَّنها 
فالعلة بينها النبي  «هملوال ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوت»أناس ال ذنب لهم 

يعني عند مسلم  "بن مسعودقال أبو عيسى وفي الباب عن عبد هللا " -عليه الصالة والسالم-
عند أبي داود  "وابن عباس"عند أحمد في المسند وأبي داود والنسائي والحاكم  "وأبي الدرداء"

 قال أبو عيسى حديث أبي"عند العقيلي  "وجابر"ينظر من أخرجه  "ومعاذ بن أنس"وابن ماجه 
وقد روي عن غير "وأخرجه الشيخان أحمد وأبو داود وابن ماجه  "هريرة حديث حسن صحيح

أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فال صالة  -صلى هللا عليه وسلم-واحد من أصحاب النبي 
من سمع النداء فلم يجب فال صالة له أخرجه ابن ماجه وابن حبان عن ابن عباس عن النبي  "له
على ظاهره يعني ال  "قال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتشديد" -صلى هللا عليه وسلم-

أن الصالة غير صحيحة بل الصالة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب لكن مع اإلثم الشديد 
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يعني خوف أو  "وال رخصة ألحد في ترك الجماعة إال من عذر"المرتب على ترك الجماعة 
مرض ابن حزم في المحلى أطال تقرير هذه المسألة وحكم بأن من صلى في بيته بغير عذر 

صالته غير صحيحة باطلة فأين الذين يقتدون بابن حزم في الموسيقى  ا الجماعة أنتارك  
فهل مثلهم مالزم للصالة في المسجد مع الجماعة أصحاب السهر على  ؟واألغاني عن قوله هذا

األغاني والموسيقى والطرب أين هم من قول ابن حزم هذا أن الذي يصلي في بيته صالته باطلة 
بهم نعم المسألة مسألة هوى ما عرفوا ابن حزم إال في هذه أو يأخذون من ابن حزم ما يناس

المسألة وهو من أشد أهل العلم في كثير من المسائل التي ال يطيقون العمل بها ويسر الدين بعيد 
كل البعد عن كثير من اختيارات ابن حزم فهل يوافقون ابن حزم في كل ما يقول أو هو الهوى 

قال مجاهد وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم " نوهللا المستعافيما يوافق هواهم 
قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحاربي عن  الليل ال يشهد جمعة وال جماعة قال هو في النار

ر اإلسناد وال أثر لتأخير اإلسناد عند عامة أهل العلم  "ليث عن مجاهد يعني عن ابن عباس فأخَّ
د أو العكس ما فيه فرق عند جمهور أهل العلم الفرق عند ابن يعني إذا قدم المتن على اإلسنا

خزيمة ال يؤخر اإلسناد إال لعلة يصوم النهار ويقوم الليل ال يشهد جمعة وال جماعة قال هو في 
يقول الشيخ أحمد شاكر  "حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد"النار قال 

ن كان موقوف  هذا إسناد صحيح وهذا الحديث و  ا إال ا على ابن عباس إال أنه مرفوع حكم  ا ظاهر  ا 
ا ألن مثل هذا ال يعلم بالرأي يعني ال يدرك بالرأي فال يقوله ابن عباس من تلقاء أنه مرفوع حكم  

نفسه ال يحكم على أحد بالنار من تلقاء نفسه وليس من القصص التي ُتنقل عن أهل الكتاب أو 
يمكن أن يتلقى عن أهل الكتاب وال يجزم ابن عباس في رجل يصوم غيرهم هذا حكم شرعي ال 

وال  -صلى هللا عليه وسلم-ويقوم الليل بأنه في النار إال عن خبر عنده عن رسول هللا النهار 
 «من ترك ثالث جمع متواليات طبع هللا على قلبه»شك أن ترك الجمعة أمره عظيم وشأنه خطير 

ال  ..الصنعاني يقول وال شك أن ترك الجمعة من باب تيسير العسرى من باب تيسير العسرى 
 شك أن ترك الجمعة من باب تيسير العسرى وش معنى هذا الكالم؟ 

 طالب: ........
ُرهُ لِ َوَكذََّب بِاْلُحْسنَى ى َمن بَِخَل َواْستَْغنَ }يعني ما جاء في سورة الليل  ]سورة  {ْلعُْسَرىفََسنُيَس ِ

حديث أبي هريرة  "ومعنى الحديث"التي هي النار نسأل هللا العافية قال رحمه هللا  [10-8الليل:
يعني حديث ابن عباس  "..اال يشهد الجماعة أو الجمعة رغبة عنها واستخفاف  ن أ"حديث الباب 

يقول  "ا بحقها وتهاونا بهاواستخفاف  "أي إعراضا عنها  "عنها ال يشهد الجمعة والجماعة رغبة  "
ابن حجر الحديث ظاهر في فرضية الجماعة ألنها لو كانت سنة يعني حديث الباب حديث 
-التحريق لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالنبي 

لى هذا ذهب عطاء واألوزاعي وأحمد وجماعة م -صلى هللا عليه وسلم ن محدثي ومن معه وا 
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ا لصحة الصالة وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية لكن الشافعية وبالغ داود فجعلها شرط  
هذا القول مرجوح باعتبار أنها لو كانت فرض كفاية ما هدد بالتحريق وقد قام فرض الكفاية 

 ومن يصلي معه وقال به كثير من الحنفية والمالكية والمشهور -عليه الصالة والسالم-بالنبي 
عند الباقين أنها سنة استدالال بحديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد صالة الجماعة أفضل من 
صالة الفذ بسبع وعشرين درجة أو خمس وعشرين درجة وعرفنا ما فيه أنه يمكن أن يثبت الفضل 
مع اإلثم والجهة منفكة الصالة صحيحة ومجزئة ومسقطة للطلب خالفا لداود وابن حزم لكن 

 دون الجماعة آثم لحديث التحريق وغيره وهللا أعلم. فاعلها
هل طالب: يا شيخ عفا هللا عنك يا شيخ مسألة الصالة صالة الجماعة اآلن قد يتبنى بعض أ

ذكرتم  العلم مسألة أن الصالة سنة وقد يفتي بذلك بعض أهل اللفظ ومثلها مسألة اللحية التي
له عن يغلب على ظني أن هذا الشيخ الفالني لن يقو إليها قبل قليل وبعض الناس قد يقول أنا 

د من هوى إنما في الغالب سيقوله عن اتباع دليل السؤال يا شيخ ما يمكن هناك توجيه للمقل   
 يقلد بحكم هذا الوقت أنه قد تكون اضطربت األقوال وكثر من يتناقل مثل هذه الفتاوى.

قليد ال يكلف ما ال يطيق من االجتهاد في على كل حال العامي فرضه التقليد العامي فرضه الت
ثمه على من أفت اه لكن المسائل العلمية فإذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده فال شك أنه ال إثم عليه وا 

ن أفتاك »ا أال يتبع هواه يبقى على العامي أيض   واإلثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وا 
 د.ينظر فيمن يقل   «الناس وأفتوك

 فتاااااااااااااواه مفااااااااااااات  متباااااااااااااعولااااااااااااايس فاااااااااااااي 
 

 مااااااااا لاااااااام يضااااااااف للعلاااااااام والاااااااادين الااااااااورع 
ا ا فقط بل ال بد أن يكون دين  ال بد من الورع ال بد من الدين ال يكفي أن يكون الشخص عالم   

 لكل مسألة أفتى فيها والمفتي عليه أن يتقي هللا جل وعالورعا يخاف هللا ويخشاه ويعد الجواب 
وأن يعد العدة وأن يسعى لخالص نفسه قبل خالص غيره فإذا أفتى عن بينة ويقين ودليل 

ا فهو مأجور على كل حال لكن إياه والهوى ا أو مصيب  ورجحان فيما ذهب إليه سواء كان مخطئ  
ا من بعض المفتين واآلن بدأ التساهل للتقرب من ألن الهوى يظهر في بعض الفتاوى التي نسمعه

بعض الجهات أو من بعض الناس أو ما أشبه ذلك تجده يتساهل تجده ما قال به قال عالم 
-عن هللا وعن رسوله في المسائل معتَبر فما المانع..؟ هذا الكالم ليس بصحيح العبرة بما ثبت 

ل أهل العلم ما يوافق أهواءنا هذا هو تتبع ليس لنا أن نختار من أقواو  -عليه الصالة والسالم
 الرخص الذي حكم أهل العلم بأنه زندقة وأن اإلنسان يخرج من دينه بسبب هذا..


